
 
 
PROJECTE:   LA GESTIÓ INTEGRADA DE LA QUALITAT, EL MEDI AMBIENT I LA SEGURETAT A LA DOCÈNCIA 
EXPERIMENTAL DELS ESTUDIS DE GRAU DE LES FACULTATS DE BELLES ARTS 
 

 
 
INFORME DEL DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIÈNCIA PILOT 
SOBRE PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL 
AL LABORATORI DE FOTOGRAFIA DE LA FACULTAT DE BBAA DE LA UB 
 
Esther Catalina i González 
Mar Redondo i Arolas 

1.- ACTITUDS DELS REDACTORS, ESPECTATIVES INICIALS I PREVISIÓ DE PROBLEMÀTIQUES 

En plantejar-nos la participació en el projecte d’innovació docent vam valorar quina incidència directa podria tenir en les 
activitats que duem a terme en els nostres tasques docents. En un cas, com a especialista que imparteix una matèria amb una gran 
càrrega pràctica que es desenvolupa fonamentalment en el laboratori de fotografia i, en l’altre, com a coordinadora responsable de 
la gestió integral del laboratori. Després de fer una anàlisi de les condicions habituals de treball i de les diverses activitats que hi 
tenen lloc, vam constatar la pertinença d’implantar-hi els procediments normalitzats de treball per diverses raons: 

• Des del punt de vista de la gestió: 
o Instaurar els procediments normalitzats de treball hauria d’implicar, per força, la necessitat de revisar 
els protocols de les pràctiques que el nostre alumnat realitza habitualment . 
o Un cop revisats els protocols -i consensuats pel professorat  i els tècnics especialistes- la seva 
utilització hauria de garantir que tota persona que dugui a terme aquestes activitats, ho faci de la manera 
normalitzada. Així, es podrien evitar els dubtes i equívocs que es deriven de la coexistència de diferents 
procediments per realitzar una mateixa pràctica. 

• Des del punt de vista docent: 
o En els darrers anys, hem observat  que el perfil de l’alumnat que arriba a l’itinerari d’Imatge té certa 
dificultat en la capacitat de gestionar la informació que se li dóna. És per aquest motiu que pensem que la 
disponibilitat d’un document de referència els hauria de facilitar el desenvolupament correcte de les pràctiques amb 
una major autonomia. 
o Un cop revisats i consensuats els procediments de treball de les diferents pràctiques, la seva 
plasmació en forma de PNT, hauria de facilitar la tasca docent de tot el professorat vinculat amb les pràctiques al 
laboratori. 

• Des del punt de vista de la seguretat i la prevenció de riscos: 
o Sembla clar que establir les seqüències de treball normalitzades i especialment curoses amb tot allò 
relacionat amb la seguretat i la prevenció de riscos hauria de suposar una millora en aquests aspectes fonamentals i 
fins ara subestimats. 

• Des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient: 



o En aquest sentit, vam pensar que implantar els procediments normalitzats de treball suposava una 
excel·lent ocasió per incorporar l’atenció a aquests aspectes de manera sistemàtica. Es tracta, per tant, d’una bona 
manera d’introduir en el laboratori de fotografia les bones pràctiques mediambientals amb el rigor necessari 
independent de la bona o mala predisposició individual. 

Tot i haver considerat la pertinença i l’interès d’un projecte d’innovació docent com aquest, val a dir que des del primer 
moment vam pensar que ens podríem trobar amb certes dificultats que caldria anar superant. En primer lloc, la possible indiferència, 
reticència o, fins i tot, rebuig, per part dels agents implicats (professorat, tècnics especialistes, mestres de taller, alumnat) a l’hora 
d’integrar la nova eina en els seus respectius quefers. 

2.- ELS REDACTORS. PROBLEMÀTIQUES A L’HORA DE REDACTAR ELS PNT 

Com a docents especialistes en fotografia però no familiaritzades amb aquest tipus de documents, la primera dificultat va ser 
distingir clarament el tipus d’informació pertinent d’aquella que no és pròpia d’un PNT. És a dir, sovint tendíem a incloure un excés 
d’informació més pròpia de material didàctic. Per això va resultar essencial no perdre de vista quina era la finalitat última dels 
documents que estàvem redactant. En aquest sentit, ha estat de gran ajut la supervisió per part d’un dels membres de l’equip 
especialitzat en la redacció, la revisió i la gestió de procediments normalitzats de treball. 

Com a membres integrants del projecte d’Innovació Docent en representació de la secció d’imatge del Departament de 
Disseny i Imatge, a l’hora d’elaborar els PNT, hem assumit el rol de redactora i correctora recíprocament de manera que cadascuna 
ha revisat els procediments redactats per l’altra. Vam decidir operar així en la creença que el doble filtrat hauria d’augmentar les 
garanties de correcció dels documents. 

De les diverses activitats que es desenvolupen al laboratori, vam optar per escollir la que es duu a terme més sovint: el 
revelatge de pel·lícula negativa en blanc i negre en rotlle. La irreversibilitat d’aquest procés i la transcendència dels possibles errors 
comesos expliquen la inseguretat que sent gran part de l’alumnat i motiva la formulació de constants preguntes al personal 
especialista. És per això que vam considerar que el PNT seria una eina útil que podria dotar de certa autonomia l’alumnat.  

No obstant, acceptant la dificultat implícita en la nostra tria, atesa la manca d’experiència en el redactat de procediments 
normalitzats i la complexitat de l’activitat triada, vam voler iniciar-nos en la seva redacció basant-nos en una activitat de 
seqüenciació més senzilla: planxar còpies de paper baritat.  D’aquesta manera, podíem concentrar-nos en allò que ens és més aliè: 
els aspectes tècnics que es deriven pròpiament d’un PNT. Després de sotmetre’l a revisió i correcció, vam poder elaborar els altres 
tres que són els que finalment hem utilitzat en l’experiència pilot al laboratori de fotografia.  

3.- ESPECIFICITATS DE CADA EXPERIÈNCIA PILOT 

Atès el procediment seleccionat per desenvolupar l’experiència pilot, vam decidir que l’assignatura en què podia tenir més 
sentit dur-la a terme era Fotografia II. Es tracta d’una assignatura optativa de primer cicle, de 6 crèdits, que inclou entre els seus 
continguts la iniciació en la pràctica de revelatge manual en blanc i negre, objecte del PNT elaborat. Aquesta optativa té 50 
estudiants matriculats, dels quals 35 van participar en l’experiència. La quasi totalitat de l’alumnat és neòfit en la matèria i els pocs 
alumnes que en tenen algun coneixement manifesten que aquest és molt superficial. 

Un altre factor de pes en la tria d’aquesta assignatura va ser el fet que la imparteix un professor aliè al projecte, la qual cosa 
ens permetia separar clarament el rol de redactores del de docent. Finalment, la temporalització dels continguts d’aquesta matèria 
s’adequava als requeriments del calendari d’aplicació de l’experiència pilot. 

Vam acordar amb el professor de la matèria que ell no modificaria la metodologia habitual d’exposar la pràctica a realitzar 
per coherència amb la finalitat dels PNT: ser una eina de suport i consulta que en cap cas ha de substituir les explicacions 
necessàries del docent. 

Una vegada seleccionat el grup actor de la prova pilot, l’elevat nombre d’estudiants matriculats va motivar la decisió de partir 
el grup en dos, de manera que l’experiència es va doblar i fou repetida en dues franges horàries diferents. En ambdues sessions el 



desenvolupament va ser idèntic i no hi va haver cap incidència. El 18 de novembre de 2009 es va procedir a realitzar la fase de 
repartiment i lectura dels PNT, i el 25 de novembre l’alumnat va dur a terme la pràctica pròpiament, amb l’ajuda dels PNT. 

4.- PNT’S EXPERIMENTATS 

Els PNT experimentats en aquesta experiència pilot han estat els tres que es detallen a continuació: 
- PNT/LF-D/EXP/001/01:  PROCEDIMENT PER A LA PREPARACIÓ DE LES  DILUCIONS DE TREBALL DELS 

PRODUCTES QUÍMICS FOTOGRÀFICS 
- PNT/LF-D/EXP/002/01:  PROCEDIMENT PER DETERMINAR EL TEMPS ADEQUAT DEL BANY DE FIXACIÓ EN EL 

REVELATGE DE PELÍCULA NEGATIVA EN BLANC I NEGRE EN ROTLLE 
- PNT/LF-D/EXP/003/01:  PROCEDIMENT PER AL REVELATGE DE PEL·LÍCULA NEGATIVA EN BLANC I NEGRE EN 

ROTLLE. 

5.- PROCEDIMENT EMPRAT PER FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ A L’ALUMNAT 

En iniciar el projecte d’innovació docent, una de les primeres tasques que vam dur a terme va ser la d’explicar el projecte al 
personal tècnic del laboratori, convençudes de la vital importància de la seva complicitat per a l’èxit en la seva aplicació. La seva 
resposta va ser favorable però poc entusiasta. El perfil dels usuaris habituals del laboratori: amb poca formació i poc avesats a un 
treball metòdic, els feia dubtar molt de les possibilitats d’èxit del projecte. 

En canvi, des del primer contacte amb el professor de l’assignatura escollida per a dur a terme l’experiència pilot, la resposta 
va ser molt positiva i absolutament encoratjadora. 

Pel que fa a l’alumnat, prèviament a la data en què es va fer l’experiència pilot, el professor de l’assignatura els va informar 
de la participació del grup en una experiència pilot vinculada amb un projecte d’Innovació Docent i dels beneficis de la seva 
participació activa. 

La tria de la manera de fer arribar la informació sobre els procediments de treball a l’alumnat va comportar una reflexió i un 
debat en el si del grup de treball. D’una banda, hi havia l’opinió majoritària favorable a distribuir entre l’alumnat còpies impreses dels 
procediments (en el benentès que disposar d’aquestes còpies els facilitaria les seves pràctiques); d’altra banda, aquest fet duia 
implícita la problemàtica derivada d’una distribució massiva i de difícil control, gens recomanable en aquest tipus de documents. 
Aquesta disjuntiva ens va dur a prendre la decisió d’identificar gràficament i de manera ben evident que les còpies facilitades 
pertanyien a una experiència pilot. Finalment, doncs, aquestes còpies van ser lliurades, tant a l’alumnat com al professorat, el dia en 
què es va dur a terme l’experiència pilot. Malgrat haver optat pel lliurament de la documentació, es va creure oportú fer-ne una 
primera lectura col·lectiva que va ser comentada per una de les redactores dels PNT. 

Igualment, vam decidir utilitzar el registre de signatures de l’alumnat com a mètode de control de la recepció de la informació 
per part seva.  

6.- RESULTATS DELS QÜESTIONARIS, ENTREVISTES, ETC. I AVALUACIÓ 

6.1.- Circumstàncies viscudes durant l’experiència pilot. Correcta aplicació dels procediments. 
Malgrat se’ls havia advertit de la necessitat de portar el PNT com a eina de consulta el dia del desenvolupament de la 

pràctica, alguns estudiants no ho van fer. Fins i tot, entre aquells que el tenien, van sorgir consultes al professor i als 
tècnics.  

6.2.- Resultats dels qüestionaris, entrevistes, etc. Valoracions de la resposta i acceptació per part de l’alumnat, mestres de 
taller, professorat implicat en l’experiència; consideracions d’utilitat, funcionalitat, comprensió, etc. 

La taula que es presenta a continuació recull els resultats estadístics del buidat de les respostes de l’alumnat a les 
preguntes tancades dels qüestionaris que pretenien copsar la seva opinió sobre quatre blocs temàtics: el grau de 



comprensió dels PNT, la  valoració sobre la seva utilitat, la incidència dels PNT en la seguretat en el desenvolupament de 
les pràctiques i, finalment, la valoració global. 

 

 % Sí * % No * % nc * 
COMPRENSIÓ DELS  PNT 

1. Els PNT donen informació suficient 97,14 34 2,86 1 0 0 

2. El vocabulari utilitzat és fàcilment comprensible 97,14 34 2,86 1 0 0 

3. El contingut gràfic (fotografies, esquemes, etc.) és adient 82,86 29 17,14 6 0 0 

UTILITAT DELS PNT 

4. Els PNT afavoreixen la comprensió del procediment que es 
desenvolupa 

100,00 35 0 0 0 0 

5. Els PNT afavoreixen una sistemàtica de treball en les pràctiques de 
taller 

94,29 33 5,71 2 0 0 

6. Els PNT faciliten l’accessibilitat directa a la documentació, evitant 
consultes 

74,29 26 25,71 9 2,86 1 

7. Els PNT permeten desenvolupar les activitats de forma autònoma 68,57 24 31,43 11 0 0 

INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT ALS PNT 

8. Els PNT permeten conèixer els riscos existents i les mesures de 
seguretat  a adoptar 

97,14 34 2,86 1 0 0 

9. Les mesures de seguretat estan descrites de forma clara 91,43 32 8,57 3 0 0 

10. Les mesures de seguretat descrites són fàcils de seguir 97,14 34 2,86 1 0 0 

VALORACIÓ GLOBAL DELS PNT 

11. Els PNT són una eina útil per a l’aprenentatge 91,43 32 8,57  3 0 0 

12. Els PNT afavoreixen l’aplicació de les mesures de seguretat 88,77 31 8,57 3 2,86 1 

13. Existeix una bona predisposició per utilitzar els PNT durant les 
activitats 

85,71 30 14,29 5 0 0 

14. Els PNT serveixen com a model d’actuació per al meu futur 
professional 

80,00 28 20,00 7 0 0 

* Nombre absolut de respostes  
L’acolliment a la proposta de dur a terme l’experiència pilot, d’entrada, va ser positiva. La participació i col·laboració 

de l’alumnat ha estat satisfactòria en el benentès que la totalitat de l’alumnat que va participar-hi va respondre el 
qüestionari.  

Per la seva banda, el professor s’ha mostrat ben interessat i molt disposat a participar en la proposta. Fins el punt 
que ens va comentar que els PNT podien cobrir una necessitat de normalització de les diverses metodologies de treball 
emprades pel professorat i els tècnics que ell considerava peremptòria. 

La major resistència l’hem trobada en els mestres de taller. No tant perquè hagin mostrat una acritud absolutament 
refractària sinó perquè essent ells els qui en el dia a dia del desenvolupament de la seva tasca professional, viuen el 
contacte directe amb l’alumnat que duu a terme el seu aprenentatge autònom, no han mostrat una gran implicació en el 
foment de l’ús dels PNT. Tanmateix, en l’entrevista mantinguda amb ells, van fer diverses aportacions que es comenten 
en l’apartat 6.3.   

En l’anàlisi dels qüestionaris hem constatat que quasi la totalitat de l’alumnat ha respost totes les preguntes. Així 
mateix, hi ha una clara tendència a la tria de les respostes afirmatives, que creiem que pot tenir relació amb la limitació 
polaritzada en les opcions de resposta. Hem observat, també, algun cas en què les respostes palesen una manifesta 



incoherència, com ara el cas d’un estudiant que tot i mostrar opinions desfavorables respecte utilitat dels PNT per a 
l’aprenentatge o per a l’aplicació de mesures de seguretat, es mostra favorable a utilitzar-lo com a model d’actuació en el 
seu futur professional. 

6.3.- Propostes, suggeriments, comentaris, valoracions o altres recollits durant el procés. 

La següent taula recull el buidat de les valoracions i propostes fetes pels actors de la prova pilot en respondre les 
preguntes de resposta oberta dels qüestionaris. 

COMPRENSIÓ DELS PNT 

El 5,75% de l’alumnat ha fet observacions en el sentit que els PNT són excessivament extensos, i jutgen que seria convenient 
que fossin més esquemàtics. 

El professor ha assenyalat la contradicció entre les recomanacions expressades al text del PNT i les imatges que les il·lustren: 
el PNT prescriu la utilització de guants de làtex mentre que el model de les imatges no en duu. 

Els tècnics del laboratori han valorat com a suficient la informació continguda als PNT, però observen que malgrat aquesta 
suficiència, el document només pot ser d’utilitat per aquells que tinguin coneixements previs de la matèria. 

 

UTILITAT DELS PNT 

El 8,57 de l’alumnat coincideix en l’opinió que disposar del PNT no evita les consultes al professorat o tècnics.  
El 2,86 suggereix la pertinença de disposar d’una versió en llengua castellana. 
El professor considera de gran utilitat els PNT sempre i quan l’alumnat en faci una lectura comprensiva i els facin servir. 
Per contra, els tècnics assenyalen que, tot i haver treballat amb els PNT, la demostració pràctica va ser igualment necessària. 

INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT ALS PNT 

En aquest apartat cap alumne no ha fet aportacions més enllà de la resposta estricta a les qüestions plantejades. 
Els tècnics han constatat que tot i la informació rebuda sobre les mesures de seguretat i llur comprensió, només dues 

persones les van adoptar. 

VALORACIÓ GLOBAL DELS PNT 

El 2,86 de l’alumnat fa una valoració global negativa dels PNT argumentant que és antipedagògic pretendre que l’alumnat 
aprengui de documents en lloc de fer-ho a partir de la pràctica guiada per persones especialistes experimentades. 

El mateix percentatge opina que l’ús dels PNT no és realment útil argumentant que cap alumne va emprar-los durant la 
pràctica, sense que això obstés per poder resoldre-la satisfactòriament. 

El professor considera la pertinença d’aplicar els PNT en tant que funcionen com una guia bàsica i fonamental del treball en el 
laboratori. 

Els tècnics especialistes sostenen la insuficiència dels PNT com a eina per al desenvolupament de la pràctica. Insisteixen que 
la pròpia experiència pràctica és més entenedora i que el fet de cometre errors ajuda l’alumnat a assimilar millor els conceptes. 

7.- VALORACIONS FINALS DE L’EXPERIÈNCIA 

7.1.- Valoracions per part de l’alumnat. 

L’opinió majoritària entre l’alumnat és favorable a la utilitat dels PNT en la mesura que reconeix que afavoreixen la 
comprensió del procediment que es desenvolupa, els ofereix una sistemàtica de treball que els permet realitzar les 
pràctiques de forma autònoma i eviten la necessitat de consultar. 

Tot i manifestar haver comprès adequadament els continguts, alguns sostenen que podria resultar de major utilitat si 
la informació es presentés de manera més esquemàtica i no tan detallada. 

Pel que fa a les mesures de seguretat, certs alumnes ha declarat que l’ús dels PNT els ha permès d’assabentar-se 
d’algunes que no havien aplicat mai per desconeixement. 

7.2.- Valoracions per part del professorat. 



La valoració que fa el professor que ha tutelat la pràctica de l’experiència pilot ha estat molt positiva tant per a 
l’alumnat com per a la seva tasca docent. No obstant, reconeix que algunes de les accions que es duen a terme en el 
procediment treballat són molt més senzilles de fer que d’explicar i per això proposa que seria de gran utilitat realitzar un 
audiovisual que representés la descripció seqüencial del procés. 

Pel que fa a la seva opinió sobre qui hauria de redactar els PNT, no creu que sigui el professorat qui se n’hagi 
d’ocupar. Argumenta que la manca de formació específica respecte els aspectes tècnics dels PNT l’inhabiliten per dur a 
terme aquesta tasca. Ara bé, com a especialista en fotografia, pensa que sí és atribució seva proporcionar els continguts 
teòrics sobre el desenvolupament de l’activitat objecte del PNT per tal que els especialistes en qualitat, seguretat i 
prevenció de riscos puguin redactar els PNT. 

7.3.- Valoracions per part dels mestres de taller. 

La valoració que fan els tècnics especialistes dels PNT, en general, és favorable . Insisteixen, però, en la importància 
de la pràctica ja que coincideixen amb el professor en el reconeixement de la dificultat de descriure amb paraules certes 
accions de senzilla realització . 

L’opinió dels tècnics pel que fa a l’autonomia amb què el PNT hauria de dotar l’alumnat, contradiu les manifestacions 
dels mateixos alumnes. Els tècnics sostenen que aquesta autonomia no s’assoleix tant per l’ús dels PNT com per 
l’acumulació d’experiència pràctica. Conseqüentment, només es mostren favorables a la implantació sistemàtica dels PNT 
en algunes pràctiques amb una alta component mecànica. 

Els tècnics proposen que la mesura real de la utilitat dels PNT s’hauria de desprendre de la realització de la pràctica 
sense la intervenció de cap especialista en la matèria. 

Quant a la incidència dels PNT en l’adopció de les mesures de seguretat, constaten que l’alumnat no les aplica 
espontàniament i creuen que no ho faran si no és que es prescriu la seva obligatorietat i s’estableixen mecanismes 
sancionadors per aquells qui no les adoptin. 

Pel que fa a la seva opinió sobre qui hauria d’assumir la tasca de redacció dels PNT, apunten sense convicció, que 
en tot cas, ho haurien de fer els professors implicats. Reconeixen no saber si aquesta tasca forma part de les seves 
atribucions laborals. Es consideren, però, incompetents per fer-la i admeten que, en el supòsit que l’haguessin d’assumir, 
els caldria rebre formació específica i requeririen assessorament. 

7.4.- Valoracions per part dels redactors del PNT. 

Després d’haver realitzat l’experiència de planejament, reflexió, redacció, i aplicació pilot de l’ús dels PNT en el 
treball al laboratori, hem pogut constatar de manera fefaent que l’èxit de la seva possible implantació normalitzada 
dependrà absolutament del compromís de tots els agents implicats, especialment del professorat i dels tècnics. Aquest 
compromís s’hauria de traduir en una participació activa tant en el procés de redacció i revisió com en l’impuls per a la 
seva implantació i el foment del seu ús regular. 

Hem pogut constatar, però, que, tant el professor que ha tutelat la pràctica com els tècnics, malgrat que valoren 
positivament la iniciativa, no es senten responsables pel que fa a la tasca de redacció dels PNT. Òbviament, aquest fet 
evidencia una necessitat que cal cobrir. 

Malgrat que l’experiència ha estat limitada, quant al seu abast, ha estat suficient per poder albirar la complexitat que 
implicaria la implantació normalitzada de l’ús de PNT que regulessin la totalitat de les pràctiques que es duen a terme al 
laboratori de fotografia. És per això que creiem que perquè sigui viable es fan necessàries mesures que incentivin la 
implicació de l’alumnat, dels tècnics i del professorat conjuntament. 

Hem pogut constatar que no ens n’hem sortit prou bé a l’hora de fer l’explicació de la funció última dels PNT, atès 
que hi ha hagut comentaris contraris al seu ús en considerar-los una substitució de la pràctica conduïda pel professorat i 



pels tècnics. És evident, doncs, que no hem arribat a fer entendre tothom que la finalitat dels PNT no és, en cap cas, 
suplantar la tasca dels especialistes i dels docents sinó complementar-la. 

Després de l’experiència pilot, a partir del buidat de les enquestes i del coneixement que tenim del perfil del nostre 
alumnat, sembla clar que la presentació del PNT com a document redactat imprès se’ls fa feixuga, els desmotiva i no els 
implica prou. Per aquesta raó, entenem que realitzar-los en suport audiovisual podria ajudar a vèncer aquesta resistència. 

 

8.- PROPOSTES I CONCLUSIONS 

• Partint de la base que ens considerem professionals convençudes de la necessitat de sistematitzar els procediments de 
treball pels diversos motius que s’han anat exposant amb anterioritat, i atès que no hi ha ningú específicament qualificat 
en aquest àmbit en el nostre Departament, l’envergadura de la implementació d’aquesta sistemàtica, quant a redacció i 
revisió dels PNT, fa imprescindible la col·laboració estreta amb personal especialitzat en l’àmbit del control de qualitat, la 
seguretat i la prevenció de riscos. 

• Atès que hem arribat a la conclusió que una de les qüestions clau per a l’èxit d’una implantació normalitzada dels PNT és 
la implicació de tothom vinculat al laboratori, especialment del professorat i dels tècnics, creiem que la Universitat hauria 
de concretar estratègies per fomentar aquesta implicació. 

• Finalment, com a resposta a l’observació feta pel professor palesant la incoherència del fet d’il·lustrar els PNT amb 
imatges que contradeien alguna de les indicacions fetes al text, hem assumit la necessitat de fer les il·lustracions de nou 
tenint una cura especial en aquest sentit. 

• Considerem pertinent de convertir la informació dels PNT que, en la nostra experiència pilot, s’ha materialitzat en un 
suport textual i imprès, en un suport audiovisual. Tot i no ser habitual, un PNT forma part d’un sistema de gestió que, per 
definició, ha de ser auditable. Entenem que el fet que el procediment normalitzat es presenti en format audiovisual no 
obsta aquesta condició i que, par tant, tot i no ser un format comú, pot ser factible i de gran utilitat. 

• L’experiència pilot ens ha fet adonar de la necessitat d'infraestructura i de personal format per a la gestió, el manteniment i 
l’actualització del sistema d’arxiu dels PNT. En aquest sentit, entenem que seria molt més senzill i assumible si s’optés per 
incloure un advertiment en totes les còpies impreses dels PNT en el sentit que l’actualitat de l’exemplar no es pot garantir i 
que remetés a un lloc web on es pogués accedir a la darrera versió de cada PNT. D’aquesta manera, el control d’actualitat 
dels PNT es limitaria a l’exemplar del web i s’eliminaria el risc d’ús de còpies obsoletes. Considerem que, atès que un 
projecte com aquest implica tota una Facultat, el lloc més adient per arxivar i accedir a aquesta informació és la pàgina 
web de cada una de les Facultats. 

 


